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STATUT  

FUNDACJI TRZYMAJ DYSTANS 

TEKST JEDNOLITY 

 5 MARCA 2021 ROKU  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Fundacja Trzymaj Dystans, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Cezarego Szafrańca, 

zwanego dalej "Fundatorem", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 04 listopada 2020 r. 

przez notariusza Barbarę Gałowicz z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Kalwaryjska 12/12 

w Krakowie, Rep.A 3075/2020, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1491 t.j z późn. zm.) i niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

1.  Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3.  Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§ 4 

 

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Trzymaj Dystans. Pieczęć może zawierać nadto 

inne dane ustalone przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 5 

 

Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także współpracować z innymi fundacjami i 

organizacjami dla realizacji jej statutowych celów. 

 

§ 6 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 

 

Celem Fundacji jest: 

1. Propagowanie i promocja sportu oraz aktywnego wypoczynku jako podstawowego 

elementu zdrowia i równowagi psychicznej człowieka. 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. 

3. Promowanie turystyki rowerowej jako ekologiczny środek transportu. 

4.  Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie amatorskim. 
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5.  Walka z nałogami poprzez promowanie aktywności fizycznej. 

6.  Pomoc rowerzystom poszkodowanym w wypadach. 

7. Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. 

8.  Wspomaganie społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, w zdobywaniu 

wiedzy z zakresu sportu, turystyki, bezpieczeństwa na drogach i szlakach 

turystycznych. 

9. Propagowanie i promocja naturalnych metod lecznictwa i ziołolecznictwa jako 

pomocnych w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. 

 

§ 8 

 

Fundacja realizuje swe cele przez: 

1. Organizację imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.  

2. Organizację obozów szkoleniowych z techniki jazdy na rowerze szosowym & MTB. 

3. Promocję zdrowych nawyków żywieniowych. 

4. Organizację konferencji, kursów, prelekcji, pokazów audiowizualnych, spotkań 

dyskusyjnych i warsztatów propagujących sport, aktywny wypoczynek i zdrowy styl 

życia. 

5. Organizację akcji promujących zdrowy styl życia, uprawianie sportu, 

aktywności fizycznej i walki z otyłością. 

6. Produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych propagujących zasady 

związane ze sportem, aktywnym wypoczynkiem i zdrowym stylem życia. 

7. Propagowanie celów i działalności fundacji za pośrednictwem współczesnych 

środków przekazu. 

8. Finansowe i rzeczowe wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie kultury 

fizycznej, sportu, aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia (w tym w formie 

darowizn i pożyczek, także nie oprocentowanych) podmiotów krajowych i 

zagranicznych, a w szczególności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest 

bezpośrednie prowadzenie albo wspieranie wskazanej powyżej działalności. 

9. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z międzynarodowymi i zagranicznymi 

organizacjami w zakresie wspólnych celów i programów Fundacji.  

10. Przystępowanie do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, oraz tworzenie 

i przystępowanie do innych krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są 

zasadniczo zbieżne z celami fundacji określonymi w § 8 Statutu. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowi wkład gotówkowy Fundatora oraz przedmioty majątkowe nabyte w 

czasie działalności Fundacji, a to: 

 

1.  Spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe 

poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, 

2. Dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji, 

3.  Odsetki bankowe i dochody z papierów wartościowych, 

4.   Majątek Fundacji powstaje również z działalności gospodarczej, prowadzonej przez 

Fundację, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Fundacja 

prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych. 
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5.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:  

93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem 

93.29.B. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

77.21.Z. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

82.92.Z. Działalność związana z pakowaniem 

86.90.D. Działalność paramedyczna 

86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.   

94.99.Z.Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  

 

§ 10 

 

Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 11 

 

1.  Organami Fundacji są: 

 a)  Rada Fundacji, zwana dalej "Radą", 

 b)  Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem" 

2.  Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji. 

3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów (w razie 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego/prezesa organu), przy obecności, co 

najmniej połowy członków danego organu. 

 

§ 12 

Rada Fundacji 

 

1.   Rada Fundacji składa się z 3 - 7 członków. 

2.   W skład pierwszej Rady wchodzą osoby wskazane przez Fundatora. 

3.  Członków Rady powołuje jednomyślnie Rada spośród osób szczególnie                  

 zasłużonych dla realizacji celów Fundacji lub osoby, które swoją ofiarnością  

      przyczyniły się do pomnożenia mienia Fundacji. 

4. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.  

5. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady 

Fundacji. 

6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, z tym, że przysługuje im zwrot 

poniesionych kosztów własnych. 

 

 

7. W przypadku poważnego naruszenia przez członka Rady, o którym mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu dobrych obyczajów i celów statutu pozostali członkowie Rady, 

działając jednomyślnie, mogą odwołać go przed upływem kadencji z pełnionej funkcji. 
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8. W przypadku wakatu na stanowisku członka Rady, Rada powołuje nowego członka Rady, 

zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu, w terminie nie dłuższym niż 60 dni. 

 

§ 13 

Zakres działania Rady Fundacji 

 

1.  Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, decyzyjnych i nadzorczych, a do jej 

zadań należy w szczególności: 

a)  inicjowanie kierunków działalności Fundacji, 

b)  uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

c)  ocena sprawozdań Zarządu z działalności bieżącej Fundacji oraz udzielanie mu 

absolutorium, 

d)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,  

e) określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 

f)  nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu, 

g)  kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji, 

h) inne sprawy wskazane w niniejszym Statucie.  

2.  Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub 

co najmniej 2 członków Rady, nie rzadziej niż raz w roku.  

3.  Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu udzielania wyjaśnień i udostępnienia 

wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 

4.  Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane z głosem doradczym 

osoby, które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji. 

 

§ 14 

Zarząd Fundacji 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób powoływanych przez Radę Fundacji.  

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.      

3.  Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do 

Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji Rady Fundacji. 

4.  Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się w stałych terminach określonych uchwałą 

Zarządu, a nadto posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane z inicjatywy Prezesa 

Zarządu. 

5.  Zarząd w szczególności: 

a)  kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz 

wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych, 

b)  prowadzi akcje informacyjne o działalności Fundacji, 

c)  opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

d)  sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

e)  przyjmuje subwencje, darowizny spadki i zapisy, 

f)  ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, 

g)  przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego i działalności finansowej 

Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz przedkłada je Radzie 

Fundacji, 

h)  załatwia sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, tak w zakresie działalności 

statutowej, jak i gospodarczej w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest 
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Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie.  

7. W przypadku wakatu na stanowisku członka Zarządu, Rada Fundacji powołuje nowego 

członka Zarządu, zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu, w terminie nie dłuższym niż 30 

dni. 

 

Rozdział V 

Zmiana Statutu 

§ 15 

 

1.  Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji. 

2.  Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały 

podjętej jednomyślnie. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 16 

 

1.  Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona 

lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2.  Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie. 

3. Likwidatorem jest ostatni Zarząd. 

 

 

 

5 marca 2021 roku    

 

 

Cezary Szafraniec 

.............................. 

 


